Konkurs na banery motywacyjne.
Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji i samooceny
uczniów poprzez umieszczenie w klasach banerów które będą dla Was motywacją do pracy, pociechą
w chwilach zwątpienia, wsparciem kiedy w siebie zwątpicie i inspiracją dla Waszej kreatywności.

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie LO i gimnazjum.
2. Konkurs trwa od środy 24.05.2018 do wtorku 29.05.2018.
3. Baner powinien zawierać hasło w języku angielskim, wybrana czcionka powinna być widoczna
i czytelna z odległości 10 metrów.
4. Pod hasłem głównym u dołu banera należy dodać tłumaczenie umieszczonego na banerze
hasła w języku polskim. Tłumaczenie na język polski powinno być czytelne z odległości
1,5 metra i nie powinno zakłócać treści głównej.
5. Baner może być kolorowy, może również zawierać treść graficzną.
6. Banery można tworzyć w zespołach do dwóch osób.
7. Banery będą podlegały ocenie przez komisję konkursową która dopuści je umieszczenia na
ścianach Sali 25 i innych, jeśli nauczyciele wyrażą zgodę na ich umieszczenie w
poszczególnych salach.
8. Uczniowie mogą tworzyć banery z hasłami innymi niż zaproponowane w regulaminie,
uprzejmie prosimy o konsultację treści banera z komisją konkursową, przed przystąpieniem
do jego wykonania.
9. Banery ocenia komisja w składzie G. Kancerek, A. Szablicka, T. Raczyński.
10. Banery zakwalifikowane do wystawienia nagradzane są oceną celującą z języka angielskiego.
11. W razie wątpliwości i pytań, proszę kontaktować się z osobami z komisji.
12. Proponowane przez komisję hasła. Hasło główne banera w j. angielskim, oraz tłumaczenie w
j. polskim są obowiązkowe. Dla przejrzystości informacja która ma znaleźć się na banerze jest
podkreślona. Informacje dodatkowe przy każdym z haseł są tylko wskazówką dla Państwa i
nie powinny znajdować się na banerze.

ANYONE WHO STOPS LEARNING IS OLD – każdy kto przestaje się uczyć, jest stary
Chyba nie chcecie być starzy ;)

I AM THE BEST - jestem najlepszy/aCzasami wątpimy we własne możliwości, ten baner pozwoli Wam
uwierzyć we własne możliwości.
THE MORE YOU LEARN THE MORE YOU EARN – im więcej się uczysz tym więcej zarabiaszNiedługo
każdy z Was będzie zarabiał własne pieniądze, ten baner wskazuje na zależność pomiędzy Waszą
wiedzą i Waszymi przyszłymi zarobkami.
I CAN DO IT – mogę to zrobićWyjaśnienie jak do hasła powyżej, jesteś w stanie tego dokonać. W
szkole nie ma rzeczy które są dla Ciebie niewykonalne.
WHETHER YOU BELIEVE YOU CAN DO A THING OR NOT, YOU’RE RIGHT – Jeśli myślisz, że potrafisz –
masz rację. Jeśli myślisz, że nie potrafisz, masz rację.
Twoje myśli i to w co wierzysz, to samospełniająca się obietnica. Mierz wysoko!

EVERYTHING IS HARD BEFORE IT IS EASY – wszystko jest trudne zanim stanie się proste,
Jeżeli już się za coś weźmiesz, początek może być zniechęcający. Ale pamiętaj! Z każdym kolejnym
podejściem do trudnego tematu, będzie Ci łatwiej.
ROME WAS NOT BUILT A DAY – nie od razu Kraków zbudowano.
Nie możesz osiągnąć tego co chcesz natychmiast, ale jeśli poświęcisz swój czas i energię… Osiągniesz
więcej niż możesz sobie wyobrazić.
I AM RESPONSIBLE – jestem odpowiedzialny/a
Za każdym razem kiedy się na kogoś złościsz, ale cierpisz z czyjegoś powodu, pomyśl sobie – to tylko
Ty decydujesz o tym jak się chcesz czuć. To Ty decydujesz czy ktoś może Ci wyprowadzić z równowagi
czy nie.
KNOWLEDGE IS POWER – wiedza to potęga
Uczysz się, żeby być potężniejszy niż Harry Potter ;)
HAPPINESS IS A JOURNEY NOT A DESTINATION – szczęście to podróż a nie jej cel
Pamiętaj, że każdy dzień w szkole to Twój szczęśliwy dzień, nie czekaj na wakacje, ukończenie szkoły,
święta czy ferie. Bądź szczęśliwy/a każdego dnia.
PRACTICE MAKES PERFECT – trening czyni mistrza
NO BEES NO HONEY, NO WORK NO MONEY – bez pracy nie ma kołaczy
BETTER LATE THAN NEVER – lepiej późno niż wcale
W obliczu końca roku szkolnego, nie trać nadziei, może osiągniesz cel później niż wszyscy, ważne żeby
go osiągnąć.
NEVER GIVE UP – nigdy się nie poddawaj
Tego nie będziemy wyjaśniać 
JUST DO IT – po prostu zrób to
Nie główkuj czy coś się opłaca, czy aby nie jest za trudne, czy może da się to zrobić później. Nie
marudź i po prostu bierz się do pracy.

